PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNE
„TWIERDZA TORUŃ” SP. KOMANDYTOWA

Toruń – Twierdza zmysłów (2 dni)

DZIEŃ PIERWSZY:
12.00-14.00 – zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (bez wstępów)
◦

Rynek Staromiejski – XIII-wieczny Ratusz, Dwór Artusa, Kamienica
pod Gwiazdą, budynek zabytkowej XIX-wiecznej poczty

◦

Kościół Najświętszej Marii Panny – przykład
gotyckiego, halowego kościoła oo. franciszkanów

◦

Krzywa Wieża – druga, obok wieży
najsłynniejsza Krzywa Wieża w Europie

◦

Gotycka Starówka – wpisana na listę "UNESCO"

◦

Ruiny Zamku Krzyżackiego – pozostałości po
założycielach Torunia - Zakonie Krzyżackim i Mury
Obronne

◦

Mikołaj Kopernik w Toruniu – odwiedzenie miejsc związanych z

z

Pizy,

Wielkim Astronomem - Dom Kopernika, Pomnik Mikołaja Kopernika,
budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
15.00– dwudaniowy obiad z napojem w Forcie IV
16.00 – zakwaterowanie w koszarach Fortu IV (doba hotelowa zaczyna się o 14.00, kończy
się zaś o godz. 10.00 dnia następnego)
17.00-18.00 – zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem i z pochodniami. Przejście trasą
zwiedzania od placu broni, przez część koszarową, poterny, z wejściem do Prochowni,
wyjściem na Majdan, przejściem podziemnym tunelem do kaponiery barkowej w świetle
pochodni, a także wejście na koronę Fortu.
18.30 – kolacja w Forcie IV
20.00-21.00 – podchody po Forcie IV – gra terenowa według wojennego scenariusza.
21.00-22.00 – ognisko na Fortecznym Majdanie (dziedzińcu) z pieczeniem kiełbasek lub
wojskową grochówką.
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NOCLEG W KOSZARACH FORTU IV
DZIEŃ DRUGI:
08.00 – śniadanie w Forcie IV, po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi
9.30–10.30 – warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni, w programie:




własnoręczny wypiek piernika figuralnego
prezentacja multimedialna o historii piernika
konkurs odgadywania przypraw i poczęstunek pierniczkiem

11.00–12.30 – gry i zabawy integracyjne – prowadzone przez instruktorów zajęcia na
świeżym powietrzu (lub wewnątrz Fortu) dostosowane do wieku uczestników, w programie:
sztafeta z granatem trzonkowym,
·
·

przejście przez hula hop,

·

narty wieloosobowe,

·

przeciąganie liny,

·

turniej w bule,

·

dart,

·

turniej strzelania z łuku,

·

rzut podkową

Liczba przeprowadzanych konkurencji zależy od liczby uczestników!
13.00 – dwudaniowy obiad z napojem w Forcie IV
14.00 – wyjazd grupy z Fortu IV
*Rozkład godzin jest przykładowy, może ulec zmianie po dokonaniu rezerwacji.
Wymienione w programie atrakcje można modyfikować według potrzeb.
Wycena dla grup prowadzona jest indywidualnie.
Prosimy o kontakt mailowy: biuro@for.torun.pl
Zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie określone w programie, bilety wstępu do
określonych w programie atrakcji, opiekę instruktorów i przewodników w określonych
godzinach.
Nie zapewniamy: transportu, opłat parkingowych, opieki pilota.
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